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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Anak usia dini adalah anak yang berada pada rentang usia 0-6 tahun. 

Pada usia ini anak masuk kedalam masa yang disebut golden age (masa 

keemasan) dimana pada masa ini anak harus mendapatkan perhatian yang lebih 

besar untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, agar pertumbuhan 

dan perkembangan anak dapat berkembang dengan baik maka perlu adanya 

stimulasi yang tepat pada anak. Perkembangan pada usia dini menjadi modal 

penting bagi perkembangan anak di kemudian hari.  

Ada enam aspek yang perlu dikembangkan pada anak usia dini. Enam 

aspek tersebut yaitu moral dan nilai-nilai agama, kognitif, fisik motorik, 

bahasa, sosial emosional dan seni. Seluruh aspek tersebut sama-sama bernilai 

dan sangat penting. Salah satu aspek yang perlu dikembangkan yaitu aspek 

perkembangan bahasa karena melalui bahasa anak dapat berkomunikasi dengan 

orang yang ada disekitarnya dan dapat mengekspresikan ide atau gagasan yang 

dimilikinya. Anak belajar berbahasa melalui orangorang disekitarnya sehingga 

anak harus diberikan stimulus yang tepat karena masa usia dini merupakan 

masa dimana anak banyak meniru dari apa yang dilihat dan didengarnya. 

Sejalan dengan penelitian Hartanto dan Firyati yang menjelaskan bahwa 

perkembangan bahasa merupakan salah satu indikator perkembangan 

menyeluruh dari kemampuan kognitif anak yang berhubungan dengan 

keberhasilan di sekolah dan perkembangan aspek bahasa sangat berhubungan 

erat dengan perkembangan kemampuan intelektual dan sosial.1 

 

                                                                 
1
R. Niarta Cory Hardini, dkk., “Analisis Deskriptif Pola Asuh Orang Tua dan 

Perkembangan Bicara Anak Usia Dini”, dalam Jurnal Pendidikan Anak , Vol.5, No.1, Tahun 

2019, h.2 
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Keterlambatan berbicara (speech delayed) adalah fenomena dalam dunia 

perkembangan anak-anak yang semakin hari jumlahnya tampak semakin 

banyak. Diperkirakan 7 persen anak usia sekolah dasar mempunyai masalah 

ini. Dari satu negara ke negara lain persentasinya berubah-ubah karena 

kriterianya berbeda-beda. Dan angka itu bisa berkisar mulai dari 5 persen 

hingga persen. Istilah speech delay biasa digunakan oleh para dokter tumbuh 

kembang anak, sedangkan para neurolog menyebutnya sebagai developmental 

dysphasia. Anak yang mengalami gangguan keterlambatan berbicara (speech 

delay) tergolong dalam gangguan bahasa ekspresif atau dapat diistilahkan 

dengan kesulitan berekpresi, dimana anak usia dini dapat memahami apa yang 

dikatakan orang lain, tetapi sulit baginya untuk menempatkan kata secara 

bersama-sama untuk membalasnya. Gangguan bahasa ekspresif pada anak bisa 

terjadi karena trauma otak atau masalah perkembangan. dan kurangnya 

intensitas komunikasi antara anak usia dini dengan orang tua ataupun teman 

sebayanya akan sangat mempengaruhi kemampuan berbahasanya. Jarangnya 

komunikasi yang dijalin si anak dapat menyebabkan anak mengalami 

gangguan bahasa ekspresif.2 

Menurut Piaget bahwa kemampuan berbahasa dimungkinkan akan 

muncul hingga anak mampu berpikir secara simbolik. Mereka harus 

memahami bahwa sesuatu harus mewakili hal yang lain, sebelum mereka dapat 

menggunakan kata-kata untuk mewakili objek-objek peristiwa-peristiwa dan 

hubungan-hubungan. Oleh karena itu Piaget mengungkapkan bahwa bahasa 

dipengaruhi oleh perkembangan kognitif.3 

Menurut Hurlock berbicara merupakan sarana berkomunikasi. Sampai 

bayi berusia 18 bulan, komunikasi dalam bentuk kata-kata harus diperkuat 

dengan isyarat, seperti menunjuk benda. Pada usia dua tahun, rata-rata bayi 

sudah dapat mengerti beberapa perintah sederhana. Bentuk komunikasi pada 

                                                                 
2
Ilham Nur Ramli, “Penanganan Anak Speech Delay Menggunakan Metode Bercerita di 

KB Al-Azkia Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas”, (Skripsi : IAIN Purwakerto) , h. 1-2 
3
Rita Eka Izzati, dkk., “Model Konseling Anak Usia Dini”, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2017), h. 64-65 
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masa ini disebut bentuk-bentuk prabicara, biasanya terdapat empat bentuk 

prabicara yaitu menangis, berceloteh, isyarat, dan pengungkapan emosi. 

Berceloteh (mengoceh) dapat dikatakan paling penting karena sebenarnya 

inilah yang mengembangkan kemampuan berbicara.4 

Salah satu yang  memegang  peranan  penting  dalam  perkembangan  

anak yaitu  orang  tua.  Apabila orang  tua berkomunikasi  dengan  baik  maka  

keterampilan berbicara     anak     berkembang     dengan     baik pula sesuai     

dengan tahap perkembangannya. Pendidikan  yang  diberikan  orang  tua  

terhadap  perkembangan berbicara  anak  tentu  saja  sesuai  dengan  pola  

komunikasi  yang  biasa  digunakan didalam  keluarga,  dimana  semakin  baik 

pola  komunikasi  yang  digunakan  didalam keluarga maka semakin baik pula 

perkembangan berbicara anak.5 

Berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan anak, terdapat dalam Al-quran. 

Allah berfirman dalam QS. An-Nahl/16:78. 

َجعََل لَكُمُ السَّْمَع َواَْلَبَْصاَر  ٰهتِكُْم ََل تَعْلَُمْىَن شَيْـًٔاۙ وَّ ْهْۢ بُطُْىِن اُمَّ ُ اَْخَرَجكُْم ّمِ َوّٰللاه

َّكُْم تَْشُكُرْونَ   .َواَْلَفْـِٕدَةَ ۙ لَعَل

Berdasarkan ayat tersebut di atas, dipahami bahwa anak lahir dalam 

keadaan lemah tak berdaya dan tidak mengetahui (tidak memiliki pengetahuan) 

apapun. Akan tetapi Allah membekali anak yang baru lahir tersebut dengan 

pendengaran, penglihatan dan hati nurani (yaitu akal yang menurut pendapat 

yang shahih pusatnya berada di hati).  Menurut pendapat yang lain adalah otak. 

Dengan itu manusia dapat membedakan di antara segala sesuatu, mana yang 

                                                                 
4
Rizki Noor Haida, “Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini”, (Serang: Laksita 

Indonesia, 2019), h. 75 
5
Rahma Calista, dkk., “Hubungan Pola Komunikasi Orang Tua terhadap Perkembangan 

Berbicara Anak di Raudhatul Athfal Ikhlas Gunung Pangilun Padang”,  dalam Jurnal Pendidikan 

Tambusai, Vol.3, No.3, Tahun 2019, h.1634 
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bermanfaat dan mana yang berbahaya. Kemampuan dan indera ini diperoleh 

seseorang seacara bertahap, yakni sedikit demi demi sedikit.6 

Penyebab keterlambatan bicara menurut Widodo Judarwanto sangatlah 

banyak dan bervariasi. Gangguannya ada yang ringan dan berat. Ada yang 

membaik diusia tertentu dan ada yang tidak menampakkan kemajuan. Hal ini 

disebabkan oleh organ tubuh seperti lingkungan yang tidak memberi stimulasi 

atau adanya penggunaan dua bahasa. Allen & Marotz kemampuan bicara anak 

usia 6 tahun dapat bebicara seperti orang dewasa, banyak mengoceh seperti 

banyak bertanya, menggunakan bahasa disertai suara yang keras, berbicara 

sendiri, menirukan kata-kata populer atau yang sering didengarnya, senang 

menceritakan lelucon atau teka-teki dan mempelajari lima sampai sepuluh kata 

baru setiap hari, kosa katanya terdiri dar 10.000 sampai 14.000 kata.7 

Sebagai pendidik anak usia dini tidak jarang kita menjumpai anak dengan 

kesulitan bicara (speech delay) dan gagap. Dalam menghadapi situasi dan 

kondisi tersebut pendidik wajib memiliki sebuah rasa peka sehingga saat 

menjumpai anak dengan kondisi tersebut kita dapat mengambil langkah atau 

cara-cara yang tepat untuk menanganinya. Kita sebagai pendidik juga harus 

memiliki komunikasi dengan orangtua anak agar setiap kondisi anak dalam 

pembelajaran dapat dipahami dengan baik. Orang tua juga akan memahami 

kondisi anak serta mendapatkan solusi dan penanganan yang tepat. Anak yang 

mendapat simulasi yang terarah dan teratur akan lebih cepat berkembang 

dibandingkan dengan anak yang kurang/tidak mendapat stimulasi.
8
 

Pola asuh merupakan strategi orang tua kepada anak yang berhubungan 

dengan sosialisasi, merawat, mendidik, membimbing, melindungi, 

pendisiplinan anak dan sebagai proses anak untuk belajar dalam bertingkah 

                                                                 
6
Mundofir Sanusi, dkk,. “Al-qur’an Tajwid Warna, Terjemahan dan Transliterasi”, 

(Sukamulya: Beras Alfath. 2018). h.275 
7
Aisyah Oktavia Siregar dan Nur Hazizah, “Studi Kasus Keterlambatan Bicara Anak 

Usia 6 Tahun di Taman Kanak -Kanak”, dalam Jurnal Anak Usia Dini, Vol.2, No.2, Tahun 2019, 

h. 23 
8
Elisa Rahayu, dkk., “Problematika Keterlambatan Bicara dan Gagap Pada Anak Usia 6 

Tahun”, dalam Jurnal Pendidikan Modern, Vol.05, No. 02, Tahun 2020, h. 63-65 
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laku agar sesuai dengan standar dan harapan sosial. Di Indonesia, penerapan 

program pengasuhan sangatlah beragam. Hal ini berkaitan dengan intervensi, 

kurikulum, pengaturan orang tua dan dukungan sosial maupun individu. 

Keterampilan orang tua dalam mengasuh anak secara signifikan berdampak 

besar pada pertumbuhan dan perkembangan bahasa anak di dalam kehidupan. 

Pengalaman negatif yang anak dapatkan di masa kecil akan memberikan 

tantangan jangka panjang terhadap perkembangan anak selanjutnya. Termasuk 

pengalaman yang anak dapatkan di dalam keluarga atas pengasuhan orang tua.
9
 

Dari semua uraian di atas, membuka inisiatif peneliti untuk lebih jelas 

dalam memahami dan mendalami tentang peran orang tua dalam membantu 

anak yang mengalami keterlambatan berbicara. Peneliti mengambil sampel 

langsung dari anak yang berusia 3-6 tahun serta orang tua atau wali di Desa 

Bajawit, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam, 

dengan mengangkat judul: “Peran orang tua dalam membantu Anak yang 

mengalami keterlambatan berbicara (Studi Kasus di Desa Bajawit 

Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang 

akan dikemukakan adalah: “Bagaimana peran orang tua dalam membantu anak 

yang mengalami keterlambatan berbicara di Desa Bajawit Kecamatan Amuntai 

Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara?” 

 

 

 

 

 

                                                                 
9
Nur Hasanah dan Sugito, “Analisis Pola Asuh Orang Tua terhadap keterlambatan 

Bicara pada Anak Usia Dini”, dalam Jurnal Obsesi, Vol. 4, No. 2, Tahun 2020, h.915 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka peneliti 

mempunyai tujuan yang ingin di capai, yaitu untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan peran orang tua dalam membantu anak yang mengalami 

keterlambatan berbicara di Desa Bajawit Kecamatan Amuntai Selatan 

Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

 

D. Definisi Operasional 

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dari judul di atas, maka 

perlu untuk diberikan penjelasan dan batasan istilah yang terdapat dalam judul 

tersebut, adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut: 

1. Anak usia dini 

Anak usia dini yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini adalah 

anak berusia 3-6 tahun yang mengalami keterlambatan berbicara. 

2. Peran orang tua 

Peran orang tua yang ingin peneliti lihat dalam penelitian ini 

adalah bagaimana cara atau usaha orang tua dalam membantu 

perkembangan berbicara pada anak. 

3. Keterlambatan berbicara 

 Adapun keterlambatan berbicara yang ingin peneliti lihat dalam 

penelitian ini adalah anak berusia 3-6 tahun yang perkembangan bicaranya 

tidak sesuai dengan usianya, yaitu anak yang tidak banyak berbicara 

(cenderung pendiam), belum mampu berbicara dengan lancar, kurangnya 

penguasaan kosa kata, pengucapan kata yang masih keliru, pengungkapan 

kalimat yang tidak jelas. 

Dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah tentang bagaimana cara atau usaha orang tua dalam 

membantu perkembangan berbicara anak yang tidak sesuai dengan 

usianya, yaitu anak yang cenderung pendiam, belum mampu berbicara 

dengan lancar, kurangnya penguasaan kosa-kata, serta pengucapan kata 

yang masih keliru dan tidak jelas pada Anak yang berusia 3-6 Tahun. 



17 
 

E. Alasan Memilih Judul 

Peneliti melakukan pra observasi di Desa Bajawit terdapat anak yang 

mengalami keterlambatan berbicara, sehingga menyebabkan peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian ini.  

Adapun alasan penelitian adalah : 

1. Keterlibatan orang tua dalam mengasuh anak memberikan 

ketertarikan pada peneliti, karena orang tua adalah lingkungan 

pertama dan utama bagi anak untuk belajar. 

2. Peneliti memilih objek dalam penelitian berdasarkan kasus yang di 

alami oleh anak tersebut, yaitu tentang keterlambatan dalam 

berbicara.  

3. Peneliti mengangkat masalah ini karena supaya mengetahui penyebab 

dari problematika yang sedang dialami oleh anak, serta supaya 

mengetahui cara atau usaha yang sudah dilakukan oleh pihak terdekat 

terutama orang tua si anak dalam membantu perkembangan 

berbicaranya.  

 

F. Signifikansi Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk : 

1. Bagi mahasiswa pendidikan islam anak usia dini di UIN Antasari 

Banjarmasin. 

Dapat memahami peran orang tua dalam membantu anak yang  mengalami 

keterlambatan berbicara. 

2. Bagi orang tua. 

Dapat memberikan informasi tentang peran orang tua dalam membantu 

anak yang mengalami keterlambatan berbicara, dan mengetahui untuk 

lebih memperhatikan berbagai macam faktor yang dapat menghambat 

perkembangan anak. Terutama faktor-faktor yang berhubungan dengan 

keterlambatan bicara (speech delay) pada anak sehingga dapat 

diminimalisir agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. 
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3.  Bagi peneliti. 

a. Memberikan pengalaman lapangan tentang peran orang tua dalam 

membantu anak yang yang mengalami keterlambatan berbicara. 

b. Dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan 

berbicara pada Anak. 

c. Dapat mengetahui jenis keterlambatan berbicara pada anak. 

4. Bagi Peneliti yang lain. 

Menjadi acuan atau titik tolak bagi peneliti yang lain dalam melakukan 

penelitian yang sejenis atau pengembangan terhadap topik-topik lain. 

 

G. Penelitian Terdahulu 

Peneliti mencari beberapa survei tentang penelitian yang dilakukan dengan 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terhadap Jurnal dan Skripsi, 

dengan itu peneliti mendapatkan perbedaan dan persamaan, yaitu sebagai 

berikut: 

1.  Noor Izzatil Hasanah, dalam hasil Jurnal yang berjudul “Upaya orang tua 

dalam mengatasi anak yang terlambat berbicara (Study kasus pada Anak 

yang Ketergantungan pada Gadget)”, Tahun 2020. Hasil Jurnal tersebut 

membahas tentang usaha orang tua dalam menangani anak speech delay 

dengan pendekatan kualitatif (studi kasus), pengumpulan data melalui 

interview dan observasi. Persamaan penelitian kami yaitu meneliti 

mengenai usaha orang tua dalam mengatasi anak yang terlambat berbicara. 

Sedangkan perbedaan penelitian kami terletak pada penelitian saya yang 

terfokus pada peran orang tua dalam membantu anak yang mengalami 

keterlambatan berbicara yang disebabkan dari berbagai faktor, sedangkan 

penelitian tersebut terfokus pada anak yang terlambat berbicara karena 

ketergantungan pada gadget.10 

 

                                                                 
10

Noor Izzatil Hasanah., “Upaya Orang Tua dalam Mengatasi Anak yang Terlambat 

Berbicara (Study Kasus pada Anak yang Ketergantungan pada Gadget) ”, dalam Jurnal 

Pendidikan Anak  Usia Dini, Vol.1 No.2, Tahun 2020. 
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2. Lanny Wijayaningsih, dalam Jurnal yang berjudul “Peran pola asuh orang 

tua dalam meningkatkan kemampuan bicara anak speech delay (Studi 

kasus di Homescooling Bawen Jawa Tengah), Tahun 2018. Hasil 

penelitian tersebut membahas mengenai usaha orang tua dalam 

meningkatkan kemampuan bicara anak speech delay dengan metode 

deskriptif kualitatif (Studi kasus), pengumpulan data melalui observasi dan 

wawancara, serta home visit. Persamaan penelitian kami adalah meneliti 

mengenai peran orang tua dalam mengatasi Anak yang mengalami 

keterlambatan berbicara dengan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan 

perbedaan penelitian kami adalah dalam penelitian tersebut haya 

menjadikan 1 orang anak sebagai subjek dalam penelitiannya, dan dalam 

penelitian saya terdapat 5 orang subjek yang akan diteliti. Sehingga dalam 

penelitian saya ini peran orang tua dalam membantu anak yang mengalami 

keterlambatan berbicara akan lebih beragam.11 

3. Tiara Eka Widyasari, dalam Skripsi yang berjudul “Studi kasus masalah 

perkembangan kemampuan berbicara anak usia 4-5 tahun di TK Dharma 

Wanita Tegal”, Tahun 2020. Hasil penelitian tersebut membahas tentang 

faktor yang mempengaruhi perkembangan kemampuan berbicara pada 1 

orang anak di TK Dharma Wanita Tegal Gede. Persamaan dalam 

penelitian kami yaitu membahas tentang masalah keterlambatan berbicara 

pada anak dengan jenis penelitian studi kasus. Sedangkan perbedaan dalam 

penelitian kami adalah penelitian saudari Tiara Eka Widyasari yang 

membahas tentang faktor keterlambatan berbicara pada anak, dan 

penelitian saya membahas tentang peran orang tua dalam membantu anak 

yang mengalami keterlambatan berbicara.12 

 

 

                                                                 
11

Lanny Wijayaningsih, “Peran Pola Asuh Orang Tua dalam Meningkatkan Kemampuan 

Bicara Anak Speech Delay (Studi Kasus di Homeschooling Bawen Jawa Tengah)” , dalam Jurnal 

FKIP- Universitas Kristen Satya Wacana , Vol. 34, No. 2, Tahun 2018. 
12

Tiara Eka Widyasari, “Studi Kasus Masalah Perkembangan kemampuan Berbicara nak 

Usia 4-5 Tahun di TK Dharma Wanita Tegal”, dalam Skripsi Universitas Jember, Tahun 2020. 
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H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Skripsi ini terdiri dari:  

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, definisi operasional, alasan memilih  judul, signifikansi penelitian, 

penelitian terdahulu dan sistematika penulisan. 

Bab II Landasan Teori berisi anak usia dini, peran orang tua dan 

keterlambatan berbicara. 

Bab III Metode Penelitian berisi jenis dan pendekatan penelitian, subjek 

dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, 

pengolahan data dan prosedur penelitian. 

Bab IV Laporan Hasil Penelitian mencakup gambaran keseluruhan 

penelitian, penyajian data dan analisis data. 

Bab V Penutup meliputi kesimpulan dan saran-saran. 

 


